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Geachte relatie van Piozum,

Jan-Pieter is afgestudeerd
Woensdagmiddag 3 oktober heeft Jan-Pieter in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek in
Utrecht uit handen van zijn begeleidster zijn bul in ontvangst genomen. Voordat hij zijn
handtekening zette, werd hij voor de zaal toegesproken en werd zijn afstudeerwerk nog eens
uitgelegd. Jan-Pieter mag nu de titel Master of Science voeren. Helemaal voluit is Jan-Pieter nu
Master of Science in Computer Science.

  

Jan-Pieter heeft ervoor gekozen om de promotiemogelijkheid bij zijn afstudeerbedrijf
Connexxion niet te aanvaarden en gaat nu fulltime aan de slag met Piozum.

Veranderingen bij Piozum
Dit betekent dat er een aantal dingen gaat veranderen bij Piozum. De aandacht binnen Piozum
zal van systeembeheer en computers verschuiven naar de ontwikkeling van software.
Daarnaast blijven we ook websites en internetapplicaties ontwikkelen en blijven we voor huidige
klanten ook het systeembeheer doen. Met zijn titel op zak zal Jan-Pieter voortaan een uurtarief
van € 50,- (excl. BTW) gaan vragen. In ruil daarvoor beschikt hij over zeer goede
programmeerkwaliteiten, een academisch denkniveau en zal hij zijn aandacht niet meer hoeven
te verdelen tussen werk en studie.

Bedrijfsactiviteiten
Hieronder volgt een overzicht van de bedrijfsactiviteiten van Piozum als uw Softwarepartner. Ga
er van uit dat we in principe alles op softwaregebied kunnen maken. 

Ontwikkelen van software, ondere andere op het gebied van:
Planning en roostering
Administratie
Voorraadbeheer
Optimalisering
Customer relationship management
Human resource management
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Knowledge management systems
Decision support systems

Advies geven over aanschaf van software
Inzetbaar als programmeur of adviseur in deelprojecten
Trainingen vjerzorgen in het gebruik van software
Advies geven over Open Source alternatieven
Ondersteuning bieden van Open Source software
Ontwikkelen van websites en internetapplicaties

Binnenkort kunt u op de website meer informatie vinden over de bedrijfsactiviteiten van Piozum.
Nu Jan-Pieter fulltime aan de slag is met Piozum hebben we de tijd om nieuwe, uitdagende
projecten aan te nemen. Dus zegt het voort.

Graag willen wij u bedanken voor uw begrip afgelopen jaren, terwijl Jan-Pieter zijn tijd moest
verdelen tussen zijn werk en zijn studie. 

Wij hopen u ook de komende jaren weer van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Jan-Pieter van den Heuvel & Gwyneth Ouwehand
Piozum


